ORIENTACIONS PER A LA HOMILIA
(A partir del Missatge de Francesc I per a la jornada d'Oració Mundial d'Oració per la cura de la Creació)

És el moment del penediment i la conversió: Déu ens crida a estimar la
vida i viure-la en comunió, connectats amb la creació.

1.- La celebració de hui, la Festa Major de les Témpores, és com un resum de tantes
celebracions que existeixen, o han tingut lloc, a la nostra església per a donar gràcies pels dons
rebuts (tradicionalment les collites en una cultura agrícola (econòmica i culturalment
predominant fins fa poc), per a demanar a Déu que ens done bones condicions ambientals i
que els dons siguen abundants (Pregàries per aque ploga, contra la pedra, “per a que no ploga
més...”). I sempre lligades al pas de les estacions de l'any, és a dir, al pas del temps i els canvis
de les condicions climàtiques.
2.- Sense deixar de ser necessària l’acció de gràcies pels dons rebuts, dons de qualsevol tipus,
amb facilitat oblidem que el nostre aire, els nostres rius, els nostres mars i la nostra terra són
els grans regals rebuts: constitueixen la nostra casa comuna, la casa de tota la humanitat.
Quan Déu crea, ho fa des de l'amor, com a do, com a regal. Es repeteix una vegada i una altra
que el creat és bo, és bell. A través de la Paraula de Déu, Ell mateix ens llança aquest
missatge.
3.- Quina és la nostra resposta a aquest regal? Hem convertit el planeta en el teatre de les
nostres rivalitats: econòmiques, polítiques… Hem creuat la barrera de la nostra pròpia
autonomia per la cobdícia de posseir i explotar.
Tan imprudentment fem ús dels béns materials, que estem contribuint fins i tot a un canvi
climàtic d'imprevisibles conseqüències per al planeta i la humanitat que l’habitem!
I l'arrel d'aquest problema? Hem oblidat qui som: criatures a imatge de Déu anomenats a
viure en la mateixa casa comuna.
Vam ser pensats i desitjats en el centre d'una xarcia de vida composta de milions d'espècies
unides amorosament pel nostre creador. Hem de redescobrir la nostra vocació de ser
custodis de la creació.
És el moment del penediment i la conversió: Déu ens crida a estimar la vida i viure-la en
comunió, connectats amb la creació.
4.- Aquest dia, com tots els dies, però especialment en aquesta celebració, hem de prendre
seriosament consciència de la gratitud que devem a Déu per tots els seus dons, i hem
d’abastar la necessària actitud de penediment pel mal que causem al no acceptar la nostra
responsabilitat com a custodis de la creació.
Sentim-nos involucrats i responsables de cuidar la creació amb l'oració i el compromís per a no
actuar massa tard.

